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Előzmények: Az elmúlt másfél évtized során létrejöttek a települési, területi és országos nemzetiségi 
önkormányzatok és a helyi, illetve az állami közigazgatás is jelentős átalakuláson esett át. Számos, az EU 
országaiban szokásos működési normát átvett a közigazgatás, de mind a mai napig nem került sor a 
nemzetiségi közösségi művelődés stratégiájának megalkotására, sem az egyes nemzetiségek, sem az 
államigazgatás szintjén. 

  

A kisebbségi jogok országgyűlési biztosa által 2009/2010-ben elkészített jelentés a kisebbségi kulturális 
jogok érvényesülésének vizsgálatáról számos hiányosságra mutatott rá ezen a területen és javaslatot 
fogalmazott meg egy nemzetiségi kulturális stratégia megalkotásának átgondolására. 

  

A magyarországi nemzetiségek fennmaradásukban veszélyeztetett közösségek. Értékeik megőrzése és 
fejlesztése különös erőfeszítéseket igényel nemcsak maguktól a közösségektől, hanem az államtól és 
intézményeitől, valamint az egész társadalomtól. 

  

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus mint a kulturális kormányzat háttérintézménye 
a pozitív folyamatok elindítása érdekében megalkotta a Nemzetiségi Közösségi Művelődési Stratégiát. 

  

A műhelybeszélgetést Lásztity Péró, a Stratégiát megalkotó munkacsoport vezetője, a Szerb Intézet 
igazgatója nyitotta meg. Elmondta, hogy a Stratégia megalkotásán túl a Magyar Művelődési Intézet 
szerepet kíván vállalni az abban megfogalmazottak alapján a pozitív beavatkozások kezdeményezésében, 
a cselekvés megszervezésében és megindításában. Céljuk többek között, hogy előmozdítsák az egyes 
nemzetiségek saját kulturális stratégiájának átgondolását és megalkotását. A nemzetiségi közösségi 
művelődési stratégia kiindulási pontjaként, valamint kidolgozása során az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Közművelődési Főosztálya által készített: „Közművelődési Stratégia 2007–2013” anyagát, 
valamint Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának „A kisebbségi 
kulturális jogok érvényesülésének vizsgálatáról 2010” szóló jelentését használták fel. A stratégiát az 
egyes nemzetiségek szakértőivel és képviselőivel együttműködve alkották meg, figyelembe véve a 
közösségek saját elképzeléseit, mivel a kormányzati stratégia is csak úgy lehet eredményes, ha épít a 
nemzetiségi szakértői bázisra is, és harmonizál az egyes nemzetiségek jövőképével. 

  

Ezt követően a felkért hozzászólók fogalmazták meg véleményüket a Stratégia megalkotásának 
fontosságáról, a magyarországi nemzetiségek közösségi művelődésének jelen helyzetéről és a jövő 
lehetőségeiről. A megbeszélésen az alábbi felkért hozzászólók vettek részt: Dr. Kállai Ernő, Hepp 
Mihálynak, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége elnökének képviseletében Blazsetin 
István, a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének igazgatója, Osztrogonácz 
József, aMagyarországi Horvátok Szövetségének elnöke, továbbá Dr. Király Katalin, a Szlovák 
Közművelődési Központ igazgatója. 

  

Megfogalmazódott, hogy a Stratégia által kitűzött célok idealisztikusak, és nehezen illeszthetők a jelenlegi 
társadalmi-gazdasági helyzethez, mégis, a nemzetiségi közösségek fennmaradása, illetve megerősödése 



szempontjából alapvetően fontos ragaszkodni elérésükhöz – akár az önkormányzatok, akár a civil 
kezdeményezések segítségével. 

  

A hozzászólók egyetértettek abban, hogy az aktuális helyzet nehéz, a kisebbségi önkormányzatok 
számában csökkenés várható. A Stratégia túl nagy hangsúlyt helyez az állam szerepére. (Ennek az az oka, 
hogy a Stratégia a kormány számára készült, az állami szerepvállalás lehetőségeiről szól.) Szükség van a 
nemzetiségek kulturális, közművelődési helyzetének javítása érdekében a civil kezdeményezésekre, az 
államtól független, önerőből való cselekvésre. Ugyanakkor tény, hogy a különböző kisebbségeknek – nem 
utolsósorban létszámbeli különbségeik okán – meglehetősen eltérő lehetőségeik vannak az önerőből való 
építkezésre (nemcsak anyagi értelemben.) Megmentendő, megőrzendő hagyomány és modernizálás együtt 
kell, hogy járjon. Meg kell teremteni a tradíció új funkcióit ahhoz, hogy a mai fiatalok számára is jelentéssel 
bírjon. Ugyanakkor van létjogosultsága a hagyományokhoz való ragaszkodásnak, mivel az a helyi identitás 
részét képezi. 

  

A rövid kávészünetet követően érdekes szakmai beszélgetés bontakozott ki a jelenlévők között. A 
beszélgetésbe a felkért hozzászólók mellett bekapcsolódott  a Stratégia megalkotásában szakértőként 
közreműködő Szauer Ágnes, a MEH NEKF volt osztályvezetője, Berényi Mária, a Magyarországi 
Románok Kutatóintézetének igazgatója, Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus főigazgatója, Horváth Viola, a Magyar Művelődési Intézet Határon Túli Magyarok Munkacsoport 
referense,Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke, Blazsetin 
Branka, aHrvatski Glasnik főszerkesztője, Radity Milenko, a Magyar Rádió Szerb Szerkesztőségének 
tagja, valamint Schuth János, a Neue Zeitung főszerkesztője is. 

A nyelvhasználattal, nyelvi revitalizációval kapcsolatosan a résztvevők egyetértettek abban, hogy csakis 
„nyelvében élhet a nemzet”, vagyis a nemzetiségi nyelv megőrzése és ápolása a nemzetiségi közösség 
fennmaradásának záloga. Ugyanakkor megoszlottak a nézetek a tekintetben, hogy a hangsúly inkább a 
nemzetiségi nyelv fejlesztésére vagy a közművelődési programokban való részvételre helyeződjék. Király 
Katalin például beszámolt arról a törekvésükről, hogy közművelődési intézeti hálózatukkal igyekeznek 
Magyarország egész területét lefedni. Jelenleg 10 telephelyük van, így a magyarországi szlovákoknak van 
lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak a nemzetiségi programokba. A közművelődési központok 
programszervezéssel, jogi segítségnyújtással és közösségi színterek kialakításával egyaránt segítik a 
nemzetiségi közösségek szerveződését. Sokszor a nemzetiségi nyelv újjáélesztésének az igénye az ilyen 
programokba való aktív bekapcsolódást követően ébred fel a nemzetiségi közösségek fiatal tagjaiban. 

  

Egyedné Baránek Ruzsenka szerint bár a jogszabályi változások miatt a közművelődési intézmények 
hátrányosabb helyzetbe kerültek (pl. a nemzetiségi tevékenység immár nem tartozik az alaptevékenységek 
közé, ezért nem is vehetnek részt pályázatokon), a nemzetiségi közösségek mégis erősek, mivel az emberi 
összetartozás, a közös élmények fogják össze őket. Ő úgy látja, hogy a nemzetiségi lét nem pusztán 
„színpadias” lét, hanem öntudatformáló, identitást erősítő lét. Berényi Mária rámutatott, hogy a nemzetiségi 
hovatartozás kialakulásának első fázisa a helyes énkép kialakítása, ezt követheti a jó stratégiák 
kidolgozása. 

  

A beszélgetés résztvevői több jó példát, jó gyakorlatot is bemutattak. A magyarországi német nemzetiség 
például már 2009-ben életkor szerinti bontásban dolgozta ki a saját stratégiáját. Így lehetővé vált konkrét 
célok megfogalmazása, amelyekhez hozzárendelhetők voltak a konkrét tevékenységek. A stratégia 
megismertetése céljából a munkacsoport tagjai járták az országot, és képzéseket biztosítottak például a 
nemzetiségi óvodapedagógusoknak, kezükbe adva a konkrét, megvalósítandó programokat. 

  

A hozzászólók megállapították: a finanszírozással kapcsolatban alapvető probléma, hogy az EU-s 
pályázatok utófinanszírozottak, ráadásul önerőt igényelnek. Ez a nemzetiségi közösségek esetében 
ellehetetleníti a pályázást. A finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban Horváth Viola hozzászólása kapcsán 
a résztvevők megegyeztek abban, hogy célszerű a pályázati tevékenységet a különböző ciklusokhoz 
illeszteni (EU-s pályázati ciklusok, kormányzati ciklusok), valamint figyelemmel kísérni a törvényhozást, és 
ahhoz is alkalmazkodni a stratégiák megalkotása során (a mai, gyors törvényhozási gyakorlat miatt sokszor 



hiába a jó stratégia, ha a jogszabályi változások miatt nem válik megvalósíthatóvá.)  

  

A jelenlévők hangsúlyozták a médiában való megjelenés kiemelt fontosságát is. Napjainkban, az internet 
elterjedésével egészen új csatornái is kialakulnak a kommunikációnak, s mára lehetővé vált a világon 
szétszórva élő nemzetiségiek kapcsolatfelvétele is. Felmerültek olyan ötletek is, amelyek mind a kultúra, 
közművelődés megmaradását és propagálását segítenék (pl. múzeumok depóban őrzött gyűjteményeinek 
tájházakban való bemutatása; hangzó- és képanyagok csereberéje). 

  

A műhelybeszélgetésen elhangozottakat Lásztity Péró összegezte. Elmondta, hogy a továbblépéshez 
további ilyen fórumok megtartására van szükség, amelyeken egyes témakörökben mélyebb 
beszélgetésekre is sor kerül. Fontos a kormányzati szereplőkkel is párbeszédet folytatni arról, hogy milyen 
feladatokat tud az állam vállalni a nemzetiségi közösségek megerősítésében, és melyek azok a területek, 
ahol kívánatos a civil szféra hangsúlyosabb jelenléte, a nemzetiségi közösségek öntevékeny részvételének 
növelése. Magyarország számára a határon túli magyarság és a határainkon belül élő nemzetiségi 
közösségek sorsa egyformán fontos kell, hogy legyen. 

                                                  

                                             

Összeállította: Osvát Anna
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